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JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

      privind achiziționarea de servicii juridice conform OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de 

reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 1633/14.03.2018 a primarului comunei Daia;  

- raportul secretarului comunei Daia nr.1662/14.03.2018; 

- raportul de avizare nr. 24/26.04.2018 al comisiei economică, dezvoltare regională și integrare europeană; 

- raportul de avizare nr. 33/26.04.2018 al comisiei juridică și apărarea ordinii publice; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 21 alin.(3), art.62 alin.(1), 36 alin. 1 și ale art. 36 alin. (9) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-prevederile art. I alin.(2) lit.b) din OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice 

şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, actualizată; 

- prevederile art. 29 alin.(1) lit.d) din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.l Se aprobă achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare a Comunei Daia prin 

contractarea serviciilor unui avocat pentru litigiile și raporturile juridice prezente și viitoare, în care comuna Daia, 

Consiliul Local Daia sau Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor figurează ca 

parte/părți în dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată, în condițiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare.  

 Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Daia să selecteze un avocat/cabinet de avocatură şi să contracteze 

aceste servicii juridice.  

Art.3 Suma va fi achitată din bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pentru anul 2018, din capitolul 

bugetar 51.02.01.03-Autoritățim executive, respectiv alineatul bugetar 20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere 

și funcționare. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului comunei Daia pentru ducere la îndeplinire, Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și 

Taxe Locale și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare, prin grija secretarului. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                                                        SECRETAR, 

                                                                                                                                       Brebenel Aurelia 
                               

           
Daia, 27.04.2018 
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